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High Performance Team 
(warsztat zamknięty dla Twojego zespołu/ 2dni) 

 
High Performance Team to zespół wysokowydajny o ponadprzeciętnych wynikach, którego główną cechą 
jest zdolność samoaktywizowania się oraz samorozwoju. Budowanie takiego zespołu rozpoczyna się od 
uświadomienia sobie faktu, że należy wyjść z koncentracji na celach indywidualnych na rzecz 
intencjonalnej współpracy i uczenia się od siebie. Dzięki temu zespół może wzmacniać relacje oraz 
wzajemne zaufanie, jest bardziej otwarty na trudne sytuacje i potrafi korzystać z konfliktów w sposób 
twórczy. Wzmacnia w sobie zaangażowanie oraz odpowiedzialność, która rozumiana jest w kontekście 
indywidualnym, ale także zespołowym. Dzieli wiarę w zwycięstwo każdego członka zespołu. Członkowie 
zespołu wspierają się wzajemnie w słabszych dniach, a prosząc o pomoc, nie obawiają się pokazania 
słabości. Dbają o wyniki ilościowe oraz jakościowe, bo nieważne tylko "co", ale przede wszystkim "jak". 
 
 
Cele warsztatu 

• Wzmocnienie współpracy zespołowej poprzez ćwiczenia oraz gry warsztatowe  
• Udrożnienie komunikacji w zespole poprzez dzielenie się swoimi refleksjami  
• Identyfikacja potencjału zespołu i stojących za nim wyzwań, w tym jakości komunikacji i 

współpracy  
• Wypracowanie filarów HPT  
• Wzmocnienie zaufania opartego na wspólnie ustalonych zasadach  
• Poznanie modelu komunikacji nieantagonizującej  
• Uświadomienie sobie własnych potrzeb oraz ich zaspakajania we współpracy z innymi członkami 

zespołu  
 
Pracujemy przy wykorzystaniu  
 
Marshall Rosenberg  
Porozumienie bez przemocy 
 
 
 
 
 
 
Patrick Lencioni  
Model pracy zespołowej 
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Moduł Szczegółowe zagadnienia 

 
Prework  
 
 

 
Kwestionariusz pracy zespołowej P. Lencioni, – 
uczestnicy wypełniają test online 

 
Powitanie, zapoznanie z celami warsztatu, 
wprowadzenie kontraktu wypracowanego przez 
zespół  

 
Integracja wokół celu warsztatu 

 
Sesja Q&A – wymiana informacji pomiędzy 
członkami zespołu 

Moment przekazania różnego rodzaju informacji 
pomiędzy sobą oraz uzyskanie feedbacku 
pozytywnego od zespołu 

 
SYMBOLE zabawa zespołowa z morałem 
30 minut i 30 sekund 
 
 

 

Indywidualny SWOT i karty feedbackowe 
 
 

Indywidualny SWOT jest stop klatką każdego 
uczestnika i zastanowieniem się nad wartością, jaką 
wnosi do zespołu. Ponadto każda osoba otrzymuje 
od innych osób feedback na swój temat za pomocą 
kart. Informacja zwrotna jest ważna z punktu 
widzenia aktualnej jakości współpracy oraz 
komunikacji w zespole. 

 
Zasady pracy zespołowej – model P. Lencioni’ego 
 
 

Wprowadzenie modelu, praca na konkretnych 
obszarach dot. zaufania, otwartości na trudności, 
zaangażowania, odpowiedzialności i koncentracji 
na wynikach. 
Dyskusja zespołowa moderowana, na podstawie 
wyników ankiet wypełnionych przed warsztatem. 

PRZEWODNIK Doświadczenie pogłębiania wzajemnego zaufania, 
umiejętność proszenia o pomoc 

Barometr aktualnej sytuacji w zespole Karty mam i chcę. Omówienie na forum wyników 
analizy etapu diagnostyczengo – nasze mocne 
strony, nasze słabe strony, obszary do zmiany. 
Praca indywidualna, w grupie, omówienie 
wniosków na forum i podjęcie zobowiązania. 

Model komunikacji nieantagonizującej 
 
Praca na potrzebach indywidualnych oraz 
wypracowanie kierunków wzajemnego wsparcia w 
realizacji potrzeb 
 
Język emocji i język potrzeb 
 
Model 4 kroków 

Przedstawienie modelu oraz ćwiczenia komunikacji 
– potrzeby/emocje/strategia. 
Empatia do siebie 
Empatia do innych 
Przećwiczenie modelu komunikacji 
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Rozgrzewka na dobry początek dnia 
Gra Webmaster 

Jakość współpracy, wzajemnego wsparcia, 
komunikacja w służbie utrzymania zaangażowania 
oraz koncentracji na wspólnym celu. 
Doświadczenie czym jest wzajemność. 
Zebranie refleksji i obserwacji. 

Konflikt w zespole Autodiagnostyka strategii komunikacyjnej w 
konflikcie, omówienie na forum poszczególnych 
strategii. 
Diagnoza strategii w kontekście pracy zespołowej. 

Team Canvas Zbudowanie mapy zespołu, opartej na filarach: 
Ról w zespole, celów zespołowych i 
indywidualnych, zasad i zadań, wartości, celu 
działania oraz potencjału zespołu. 

Trójkąt celu Doświadczenie na sobie, czym jest dążenie do celu 
indywidualnego samemu i w otoczeniu innych. 

Sesja 1 : 1 
W pracy z Tobą cenię……. 
W pracy z Tobą przeszkadza mi……. 
Możesz liczyć ode mnie na…… 
Potrzebuję od Ciebie do …. 

Wzajemne wzmocnienie oraz skorygowani 
zachowań. 
Zobowiązanie do działań zespołowych. 
Omówienie na forum. 

Podsumowanie 
warsztatu przez przełożonego 

Na koniec przełożony podsumowuje warsztat, 
odnosi się do swoich oczekiwań i potrzeb 
zakomunikowanych wcześniej. 

Podsumowanie i zakończenie warsztatu 
Krąg wdzięczności 

 

Podziękowanie sobie wzajemne za współpracę. 
Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych i zamknięcie 
przez każdą osobę na forum warsztatu. 

 


